
T 074-2508623

www.de-lijn.nl

@AttieSchipper

Een bureau dat sinds 1984 actief is in 
de wereld van reclame, vormgeving en 
communicatie. 

T 074-250 86 23

www.de-lijn.nl

@AttieSchipper

Een bureau dat sinds 1984 actief is 

in de wereld van reclame, vorm-

geving en communicatie. 

do. 13 dec.
15.30 - 18.00 uur

U I T N O D I G I N G 

Mini Symposium
Karin van der Maar

Privacywet 2018; ben jij er al klaar mee?
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Verwerkingsregister

Eén van de nieuwe verplichtingen sinds mei 2018 is “het register van de verwerkings- 
activiteiten” uit artikel 30 AVG. Wat is het precies en hoe moet je dit goed invullen?
Uitleg: Men heeft er voor gekozen dat iedereen die met persoonsgegevens werkt en 
hiervoor verantwoordelijk is (of deze in opdracht verwerkt) dit zelf in een overzicht 
moet bijhouden. Dit overzicht heet het register van verwerkingen. Het register 
heeft geen vast format, je mag het dus zelf vorm geven. Excel of Word zijn hiervoor 
handig. Wat wel zo is; het moet digitaal zijn óf op papier staan. En wat zet je er in?

Wat je er in moet beschrijven is het volgende:
•  Welke (set van) persoonsgegevens je verwerkt (denk aan voornaam, 
 achternaam, adres, geboortedatum, e-mail, etc.)
•  Van wie deze gegevens zijn (b.v. bezoekers, klanten, inwoners, etc.)
• Welk doel je met de gegevens-set hebt (b.v. een nieuwsbrief sturen, 
 producten verkopen, facturatie)
• Met wie deel je de genoemde set gegevens? (b.v. met de copy-shop,  
 de accountant of andere bedrijven)
• Beschrijf hoe je de gegevens beveiligt, b.v. door toegangscodes, 
 afgesloten kasten, cloud-opslag, anti-virus-software, encryptie, etc.
• Onderzoek en beschrijf waar de gegevens staan opgeslagen: binnen of 
 buiten de EU.
• Beschrijf de naam en contactgegevens van de functionaris 
 gegevensbescherming, als je die hebt.
• Beschrijf wie de verantwoordelijke en de verwerkers van de gegevens zijn. 
 Meestal is de verantwoordelijke de ondernemer/eigenaar van het bedrijf. 
 Een voorbeeld van een verwerker is een salarisadministratiekantoor en een 
 drukker die mailings op naam voor je drukt.
De autoriteit persoonsgegevens zal bij controle als eerste vragen om inzage in het 
register. Met het register kun je laten zien dat je voldoet aan de verantwoordings-
plicht, één van de beginselen uit de AVG.

Om u te inspireren en te informeren organiseren we met enige regelmaat 
interessante namiddagsessies. We bieden klanten en relaties graag een podium. 
Wilt u zelf een inspirerende activiteit, lezing of workshop verzorgen bij DE LIJN? 
Neem dan contact op met Attie Schipper.



Britt van Uem (1971) is 
freelance journalist en 

producent van KanaalTwente.  

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG)

Iedereen weet het inmiddels, vanaf mei 2018 is de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
in werking getreden. Ook als ZZP'er of kleine 
(zorg)organisatie moet je aan de slag met de 
aangescherpte Europese regels.
Karin van der Maar geeft tijdens dit symposium 
een duidelijke uitleg over de basis van de AVG 
en laat je ervaren dat het een kwestie is van 
logisch nadenken en “gewoon beginnen” met de 
verplichtingen.

Oud en nieuw
Veel van de regels die in de AVG staan, 
stonden ook al in onze oude Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. En toch is wel veel veranderd. 
De rechten van mensen (zoals inzage en correctie) 
zijn uitgebreid, als je iemands gegevens gebruikt 
moet je diegene beter informeren en je moet 
uitgebreid vastleggen welke gegevens je gebruikt 
en waar voor. Daarnaast heeft heel Europa nu 
dezelfde bescherming van persoonsgegevens en 
moet je nog zorgvuldiger omgaan met een data-lek, 
als je persoonsgegevens verwerkt.

Boetes
Wat ook veranderd is: de boetes zijn een stuk hoger 
dan voorheen. Als je persoonsgegevens verwerkt 
en je houdt je vaker niet aan de regels, dan kan het 
boetebedrag hoog zijn. Krijg je snel zo’n boete? 
Nee, zeker niet. De AVG draait vooral om inzicht 
geven in wat je met gegevens doet en ermee 
rekening houden dat de persoon zelf “de eigenaar” 
van zijn gegevens is.

Programma 

15:30 - 15:45 uur   Inloop 
15:45 - 18:00 uur   Uitleg en voorbeelden over de AVG 
18:00 - 18:30 uur   Napraten met hapje en drankje

Karin van der Maar

Ik ben opgeleid als sociaal 
juridisch dienstverlener (LL.B 

Bachelor Rechten) en ruim 
20 jaar werkzaam geweest 
in het sociaal domein, o.a. 
als rechtshulpverlener en 
projectleider. Privacy en 

bescherming van rechten 
heeft daarbij altijd mijn 

aandacht gehad. Het is nu 
mijn missie om kleinere 

organisaties in het MKB en 
de zorg, te helpen met de 

privacy-verplichtingen onder 
de AVG 2018.

Dit doe ik door het bieden van 
AVG-voorbeelddocumenten, 
stap-voor-stap begeleiding 
en concrete oplossingen.  

Ik breng rust en prioriteer aan 
de hand van een actieplan. 
Ik laat organisaties zien dat 
privacy praktisch inpasbaar 
is in de dagelijkse business 
en een bijdrage levert aan 

bedrijfsdoelen.

Door ervaring in diverse 
branches zoals accountancy, 
horeca, onderwijs, IT, bewind- 
voering en consultancy kan 
ik ook jouw bedrijf helpen te 

voldoen aan de AVG.

Karin van der Maar
adviseur privacy en AVG 

AVG Twente 
www.avgtwente.nl
 T:  06-39 41 66 21
E:  info@avgtwente.nl

Het bijwonen van deze activiteit is gratis. 
Wilt u een introducé (liefst van buiten uw eigen 
organisatie) uitnodigen? Dat kan, ook voor uw 
introducé is deelname gratis. 

Meld u 
snel aan, 
het aantal 
plaatsen is 
beperkt

Aanmelding is eenvoudig:
Ga naar www.mini-symposium.nl/agenda/
Meld u snel aan, het aantal plaatsen is beperkt.

Reclamebureau DE LIJN nodigt u uit voor dit mini-symposium  
op donderdag 13 december a.s. Deze presentatie is een van de 
activiteiten, die we organiseren voor klanten, relaties en andere 
geïnteresseerden. 

De bijeenkomst, waarbij maximaal 20 belangstellenden aanwezig 
kunnen zijn, vindt plaats bij DE LIJN aan de Dennenbosweg 145 
in Hengelo. U bent van harte welkom!

Op de hoogte blijven? Volg Attie Schipper op Twitter, Facebook  
of Linkedin.

"Met mijn aanpak help ik jouw 
bedrijf stapsgewijs met het 
voldoen aan de verplichtingen 
van de AVG 2018."


